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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς 

Σχετ.: Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) : Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό. 

Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει τους Δημότες για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 
δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4039/12  

Ορισμοί: 

α) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί 
από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή 
συντροφιάς. 

β) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή 
προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λό-
γους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του 
ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι 
σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, 
την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι 
σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες 
δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. 

γ) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει 
κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, 
του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό 
τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και 
διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του 
ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα. 

δ) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα 
ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να 
μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και 



προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και 
διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα για 
ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή 
άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους. 

 

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την 
έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και 
οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα 
μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο 
του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους 
κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».  

β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που 
έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής 
των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, 

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική 
εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή 
στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού 
και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του 
ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να 
εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση 
της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης, 

δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό 
στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη 
ή του προσωρινού κατόχου του.  

ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του,  

στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του 
ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, 

ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των 
νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες, 

η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο 
αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του 

2.  Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που 
προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ..  

3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα 
με συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται 
ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους 
άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους γ) για την αποφυγή ατυχημάτων 



υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον 
οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του 

4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την 
οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την 
υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του 
σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης 
παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους 
φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και 
διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της 
εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα. 

5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που 
χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο 
αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, 
μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται 
στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερι-
σμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου. 

6. Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία 
ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν 
δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους 

7. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη 
του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή 
από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού). 

 

                                                              ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
         Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
 
 
                Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 
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